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 اعمال المصرٌٌن االتٌة حسب انتمائها الً العلوم الموجودة بالجدول ...؟ صنف -2س

 بناء االهرامات. -5صناعة االلوان.             -4معرفة التقوٌم الشمسً.         -3تقدٌر كمٌة المحاصٌل الزراعٌة.             -2

 معرفة مواقع النجوم و الكواكب. -0ائم الحروب.           حصر غن -7صناعة االصباغ.          -7معرفة التحنٌط.            -6

 تشخٌص االمراض وطرق عالجها.         -22        معرفة التخصصات المختلفة التً تعالج المرضً. -21تنظٌم مٌاه النٌل.         -9

 ساعة. 35تقسٌم الٌوم الً  -25      ة من االعشاب.  صناعة العقاقٌر واالدوٌ -24معرفة االشكال الهندسٌة ) المربع والمستطٌل (.       -23

 الذراع (. –قٌاس مساحة االراضً الزراعٌة عن طرٌق وحدات القٌاس ) القدم  -27معرف مواسم الزراعة.           -26
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  الطب   

  .الكٌمٌاء
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 اول مرحلة من المقابر التً بناها المصرٌٌن كانت عبارة عن ..................... -4
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 الكرنك. -5الرمسٌوم.                               -3االقصر.                               -3الملكة حتشبسوت.                          -2
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 برع المصرٌون القدماء فً علم الحساب وتمثل ذلك فً ...................... -24
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 عملٌة بناء هرم الملك زوسر احدي مراحل بناء المقابر وهً المرحلة ......................... -25

 الرابع. -5الثالث.                         -4الثانً.                          -3االولً.                   -2
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 اثبت المصري القدٌم تساوي اللٌل والنهار نتٌجة براعته فً علم ........................ -27

 العمارة. -5الهندسة.                                     -4الحساب.                                  -3الفلك.                                    -2

 رئٌسٌا فً بناء معبد الرمسٌوم علوم .......................لعبت دورا  -27

 الهندسة والكٌمٌاء. -5الفلك والحساب.                 -4الهندسة والفلك.                    -3الطب والكٌمٌاء.                -2

 ............................تعد اكثر العلوم المستخدمة عند المصرٌٌن القدماء فً حٌاتهم الٌومٌة  -20

 الكٌمٌاء. -5الهندسة.                            -4الحساب.                                -3الفلك.                        -2

 ترتب علً اعتقاد المصري القدٌم بالحٌاة االخري بعد الموت تقدمه فً علم ..................... -29

 الكٌمٌاء. -5الهندسة.                            -4الحساب.                                -3                       الفلك. -2

 استفادت الزراعة من تطور المصرٌٌن القدماء فً علم ................... -31

 الكٌمٌاء. -5الهندسة.                            -4     الحساب.                           -3الفلك.                        -2 

 استطاع المصرٌون القدماء من خالل علم ................... تنظٌم مٌاه النٌل. -32

 .الكٌمٌاء -5الهندسة.                            -4الحساب.                                -3الفلك.                        -2

 رتب تطور بناء المقابر عند المصرٌٌن القدماء من االقدم الً االحدث ...؟ -4س
 حفرة تحت سطح االرض تتواري فٌها جثث الموتً   ((          -)) هرم كامل, مثل : االهرامات الثالثة                                    

 حجرة او حجرتٌن تحت سطح االرض وفوقها مصطبة ((         -     )) هرم مدرج مكون من ست مصاطب, مثل : هرم زوسر المدرج

  المرحلت االولي -1

  المرحلت الثاويت -2

  المرحلت الثالثت -3

  المرحلت الرابعت -4

 صنف المعابد االتٌة الً المعابد الجنائزٌة او معابد االلهة ...؟ -5س

 معبد الكرنك (( –معبد الرمسٌوم ) رمسٌس الثانً  –معبد ابو سمبل  –معبد الكرنك  –)) معبد الملكة حتشبسوت بالدٌر البحري غرب االقصر 

 معابد االلهة                     المعابد الجنائزٌة                   
 الغرض منها هدفها اقامة الشعائر وتقدٌم القرابٌن لاللهة مة الصلوات وطقوس الجنازة علً المتوفًاالغرض منها اق
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 كانت الدولة التً تتطلع لبناء امبراطورٌة مترامٌة االطراف تتجه الً .................... الحتاللها طمعا فً خٌراتها. -2

 الٌمن. -5العراق.                            -4مصر.                              -3فلسطٌن.                            -2

 الكبدر فً اقلٌم ....................ولد االسكندر ا -3

 مقدونٌا. -5خراسان.                    -4اسكندرونة.                               -3االسكندرٌة.                            -2

 ق.م. 440وحد الملك ...................... اقلٌم مقدونٌا تحت زعامته عام  -4

 ٌولٌوس قٌصر. -5اكتافٌوس.                             -4االسكندر المقدونً.                             -3                    فٌللٌب الثانً.    -2

 قام بالقضاء علً تمرد المدن االغرٌقٌة .................. -5

 ٌولٌوس قٌصر. -5اكتافٌوس.                             -4                 االسكندر المقدونً.            -3فٌللٌب الثانً.                        -2

 ................ بالد االغرٌق ) الٌونان (.       _ الحظ ان بالد الٌونان تسمً ببالد االغرٌق. بنشأ االسكندر االكبر فً اقلٌم مقدونٌا  -6

 غرب. -5جنوب.                           -4             شرق.             -3شمال.                       -2

 ق.م.447تولً االسكندر االكبر حكم اقلٌم مقدونٌا فً سن .................... بعد مقتل والده عام  -7

 الخمسٌن. -5االربعٌن.                          -4الثالثٌن.                      -3العشرٌن.                         -2

 .................. بلقب االسكندر االكبر  -7

 بالفاتح. -5القٌصر.                            -4اعظم الفاتحٌن.                          -3ملوك الملوك.                              -2

 ق.م. 443استولً االسكندر االكبر علً ................... عام  -0

 مصر. -5فٌنٌقٌا.                              -4سورٌا.                              -3اسٌا الصغري.                             -2

 هزم االسكندر االكبر ...................... فً اسٌا الصغري وسورٌا وفٌنٌقٌا. -9

 المغول. -5الفرس.                               -4                         االغرٌق.   -3الروم.                              -2

 ..................... غزا معظم اجزاء العالم القدٌم. -21

 ٌولٌوس قٌصر. -5  اكتافٌوس.                           -4االسكندر االكبر.                             -3فٌللٌب الثانً.                        -2

 .) اولً المناطق التً استولً علٌها ( تعد ................ اول مدٌنة مصرٌة وصل الٌها االسكندر االكبر بجٌشه قبل ان ٌستولً علً مصر -22

 .االسكندرٌة -5  تل الفرما.                     -4.                             سٌوة -3.                              منف -2

 مدٌنة تل الفرما حالٌا توجد فً ................ بورسعٌد. -23

 غرب. -5جنوب.                           -4شرق.                          -3شمال.                       -2

 الل ..................مصر العتقادهم بأنه جاء لٌحررهم من االحت رحب المصرٌون بقدوم االسكندر الً -24

 المغولً. -5البٌزنطً.                              -4الفارسً.                             -3الرومانً.                          -2

 حرص ................ علً اظهار احترامه للدٌانة المصرٌة الرضاء المصرٌٌن. -25

  ٌولٌوس قٌصر. -5               قسطنطٌن االول.     -4               االسكندر االكبر.     -3فٌللٌب الثانً.                      -2

 ق.م ودفن فً ....................... 434توفً االسكندرٌة االكبر عام  -26

 االسكندرٌة. -5تل الفرما.                       -4                  سٌوة.            -3منف.                               -2

 لقب .............. بأبن االله امون. -27

 ٌولٌوس قٌصر. -5     ٌن االول.           قسطنط -4        كندر االكبر.          االس -3      فٌللٌب الثانً.          -2

 فً ...................ٌوجد معبد االله بتاح  -27

 االسكندرٌة. -5تل الفرما.                       -4سٌوة.                              -3منف.                               -2

 االسكندر فً مصر  /  الدرس االول      الوحدة الرابعة
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 زار االسكندر االكبر مغبد االله ................ فً واحة سٌوة وقدم له القرابٌن. -20

 اتون. -5بتاح.                           -4امون.                         -3             اوزٌرٌس.                -2

 تعد مدٌنة ....................... مركزا لنشر الحضار االغرٌقٌة فً العالم فً عهد االسكندر المقدونً. -29

 االسكندرٌة. -5تل الفرما.                                   -4    اثٌنا.                         -3اسبرطة.                        -2

 قام االسكندر بأنشاء مدٌنة االسكندرٌة لتكون قاعدة بحرٌة تدعم سٌطرته علً البحر ................. -31

 االصفر. -5            المتوسط.                -4االسود.                      -3االحمر.                         -2

 القامة  وقع اختٌار االسكندر االكبر علً قرٌة ................ وتقابلها جزٌرة فً البحر المتوسط تسمً ............... وقد ردم الماء بٌنهم -32

 مدٌنة االسكندرٌة.

 حرٌة الدٌانة المصرٌة, وٌفرض الضرائب علً المصرٌٌن.قبل سٌطرة االسكندر االكبر علً مصر, كان االحتالل ................ ٌنتهك  -33

 المغولً. -5البٌزنطً.                              -4الفارسً.                             -3الرومانً.                          -2

 ................اقام االسكندر االكبر مهرجانا رٌاضٌا علً الطرٌقة االغرٌقٌة فً معبد االله  -34

 اتون. -5بتاح.                           -4امون.                         -3اوزٌرٌس.                             -2

 كان .................. ٌعملون كجنود مرتزقة فً مصر قبل استٌالء االسكندر علً مصر. -35

 البٌزنطٌٌن. -5الفارسٌٌن.                         -4ونانٌٌن.                              الٌ -3الرومان.                         -2

 معبد االله بتاح ٌوجد فً..................., بٌنما معبد االله امون ٌوجد فً ...................... -36

 ث كانوا ٌعملون ك......................عرف المصرٌون عادات االغرٌق قبل مجئ االسكندر االكبر الً مصر حٌ -37

 جنود مرتزقة. -5موظفٌن حكومٌٌن.                       -4حرفٌٌن مهرة.                    -3عمال زراعٌٌن.                            -2

 ....................اقام االسكندر االكبر مهرجانا رٌاضٌا علً الطرٌقة االغرٌقٌة فً مدٌنة  -37

 االسكندرٌة. -5طٌبة.                              -4اون.                              -3منف.                                -2

 ٌرجع تسمٌة االسكندر االكبر بأعظم الفاتحٌن الً ....................... -30

 سٌطرته علً مصر. -5كثرة انشائه المدن.                    -4انتصاراته الداخلٌة.                         -3   اتساع دولته.                     -2

 كان هدف االسكندر االكبر من استٌالئه علً مصر ........................ -39

 مصرٌٌن.اظهار احترامه لل -3تخلٌص مصر من الفرس.                                   -2

 تجنٌد المصرٌٌن كجنود مرتزقة. -5ضمان الحفاظ علً قوته العسكرٌة.                        -4

 ظهر التفوق العسكري لالسكندر االكبر علً الفرس الول مرة فً ........................ -41

 اسٌا الصغري. -5سورٌا.                        -4 فٌنٌقٌا.                             -3مصر.                             -2

 

 

 اتخذ بطلمٌوس االول من مدٌنة .................. عاصمة لدولته ) دولة البطالمة ( فً مصر. -2
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 ٌعد مؤسس دولة البطالمة فً مصر .................. -4
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